منظمة Eat Right

نصائح بشأن الطعام والتغذية والصحة من أكاديمية التغذية وعلم التغذية

نصائح األكل الصحّي للنباتيين

في حين أن هناك العدید من األسباب التي تجعل الناس یختارون أسلوب األكل النباتي ،فإن النظام
الغذائي النباتي حسن التخطیط یمكن أن یكون صحیًا ،ولذي ًذا وقد یوفر فوائد صحیة للوقایة من
بعض األمراض وعالجھا.
المجموعات الغذائیة للنباتیین
قد تبدو مجموعات الطعام ھذه مألوفة .ھي المجموعات الغذائیة
نفسها الموجودة في  MyPlateالتابعة لوزارة الزراعة األمریكیة.
•الفاكھة :تناول مجموعة متنوعة من الفاكھة الملونة ،الطازجة
منها والمج ّمدة والمعلبة والمجففة ،الخالية من السكر المضاف.
تم ّدك الفاكهة باأللياف الغذائیة والفیتامینات والمعادن.

ما هو النظام الغذائي النباتي؟
هناك عدة أنواع من النباتیین ،لكن معظمھم یتبعون نظا ًما غذائیًا
نباتیًا یستثني تناول اللحوم والدواجن والمأكوالت البحریة .وقد
یختار بعض النباتيين نظا ًما غذائیًا نباتیًا یستبعد تناول البیض،
ومنتجات األلبان مثل الحلیب والزبادي والجبن.
تعتبر األنظمة الغذائیة النباتیة الحسنة التخطیط مناسبة لألفراد
من كافة األعمار بما فيهم الرضع واألطفال والمراھقین والنساء
الحوامل والمرضعات وكذلك البالغین.

ھل له فوائد صحیة؟
غالبًا ما یكون لدى النباتیین مستویات منخفضة من الكولیسترول
وضغط الدم ومعدالت ضغط الدم لديهم تكون منخفظة ،وكذلك
مرض السكري من النوع الثاني مقارنة مع غیر النباتیین .ویمیل
النباتیون أیضًا إلى التمتّع بوزن صحي معدالت منخفضة لإلصابة
بالسرطان بشكل عام .وقد تعود ھذه الفوائد الصحیة إلى تناول
كمیات أكبر من الفاكهة والخضار والحبوب الكاملة والمكسرات
ً
فضل عن تناول كمیات أقل من الدھون المشبعة.
واأللیاف الغذائیة

•الخضراوات :اختر الخضراوات المتن ّوعة األلوان ،وال
سيّما ذات اللون البرتقالي واألحمر واألخضر الداكن ،لما
تحتویه من فیتامینات ومعادن وألیاف .توفر الخضراوات
مثل البروكلي ،والبوك تشوي (الكرنب الصيني) ،والكرنب
األخضر الكالسیوم .حين تختار الخضروات المجمدة أو
المعلبة ،ابحث عن المنتجات التي تحتوي على كمیات أقل من
الصودیوم.
•الحبوب :تناول المزید من الحبوب الكاملة بدالً من الحبوب
المنقّاة .حيث تحتوي بعض الحبوب مثل الكینوا والدخن على
نسبة عالیة من البروتین .والعدید من الحبوب الجاھزة لألكل
تكون مدعمة بالحدید وحتى بالفیتامین ب .12استبدل األرز
والمعكرونة والخبز األبيض بخیارات الحبوب الكاملة.
•البروتینات :مرّة أخرى ،التنوع مھم في ھذه المجموعة
الغذائیة .حيث تز ّود الفاصوليا والبازالء والعدس الجسم
بالحدید والزنك واأللیاف الغذائیة والبروتین .وكذلك
المكسرات غیر المملحة والبذور ومنتجات الصویا ھي أیضًا
خیارات رائعة.
•منتجات األلبان :الحلیب والزبادي والجبن غنیة بالكالسیوم
ومعظمھا مدعم بالفیتامین د .اختر المنتجات قلیلة الدسم
أو خالیة من الدھون .كذلك ،يُعتبَر حليب الصویا المدعم
بالكالسیوم جز ًءا من ھذه المجموعة أيضًا.
* (سيحتاج األفراد الذين يختارون عدم تناول منتجات األلبان إلى
الحصول على الكالسيوم وفيتامين د من مصادر أخرى ،لكن الكمية
التي يمتصها الجسم قد تختلف .ويمكنك االستعانة بأحد أخصائيي
التغذية المسجلين لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى مكمل غذائي).

وجبات نباتیة صحیة وأفكار للوجبات الخفیفة
یعتمد أسلوب األكل النباتي الصحي على التنوع والتخطیط المدروس .تقدم العدید من الحضارات خيارات نباتیة متنوّعة.
وجبة العشاء

وجبة الفطور
•دقیق الشوفان أو الدخن الممزوج بالحلیب قلیل الدسم أو
الخالي من الدسم أو بحلیب الصویا مع المكسرات والفاكهة
المجففة.

•معكرونة من الحبوب الكاملة مع صلصة الطماطم والخضار
مثل الفطر والطماطم والباذنجان والفلفل والبصل وحبوب
الحمص.

•خبز محمص من الحبوب الكاملة مدهون باألفوكادو
المھروس ،وكوب من عصیر الطماطم قلیل الصودیوم وحبّة
فاكھة.

•حساء العدس مع الخبز العربي وسلطة جانبیة.

•أرز بني مع فاصولیا سوداء وصلصة وموز الجنّة المطه ّو
وبیضة مسلوقة.

•تاكو أو بوریتو محشو بالفاصولیا أو البروتین النباتي أو توفو
أو تمبیه.
ّ
•توفو أو فول الصويا والخضار
المقلة مع األرز األسمر.
•بطاطا مشویة مع الفلفل الحار النباتي والجبن قلیل الدسم.

وجبة الغداء

وجبات خفيفة

•برجر نباتي مع جبنة قلیلة الدسم وفطر أو فالفل في خبز
عربي قمحة كاملة مع خیار وطماطم وخس وبصل.

•حمص ،جزر ،ورقائق الخبز العربي المح ّمص
•نصف خبزة بیجل من القمح الكامل مع زبدة المكسّرات
وفاكهة.

•صحن من الخضار الورقیة من اختيارك والخضروات
المقطعة والفاصولیا أو التوفو والفاكهة والمكسرات والحبوب
المطبوخة.

•زبادي مغطّى بالحبوب الكاملة المقرمشة وشرائح الفاكھة.

ّ
المقلة والفلفل المشوي.
•عصیدة (بولينتا) الخضار

•كوب من حساء الخضار ومقرمشات الحبوب الكاملة.

•الفلفل الحار المطبوخ مع الفاصولیا والبروتین النباتي المركب
باإلضافة إلى الجبن قليل الدسم وخبز الذرة.

مسجل وللحصول
صائي تغذية
َّ
يمكنك االنتقال إلى الموقع اإللكتروني التالي لتت ّم إحالتك إلى أخ ّ
على مزيد من المعلومات بشأن الطعام والتغذية.www.eatright.org :
ق ّدم ورقة النصائح هذه:
(إدخال اسم أخصّائي التغذية المسجَّل)

ّ
إن أكاديمية التغذية وعلم التغذية أكبر منظمة في العالم تض ّم
متخصصين في األغذية وعلم التغذية .وتلتزم األكاديمية
بتحسين الصحة والنهوض بمهنة علم التغذية من خالل البحث
والتعليم والمناصرة.
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